สรุปข้อคิดเห็นจากการนาเสนอยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล
ข้อคิดเห็นในภาพรวม
ผู้ให้ข้อคิดเห็น
๑. พลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

๒. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย

๓. พลเอก วิลาศ อรุณศรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ ติดตามโครงการต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง (การป้องกันประเทศ ความมั่นคงภายใน การเผชิญภัยพิบัติ)
ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
การบริการ การเพิ่มรายได้) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(การศึกษา) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
(ความเหลื่อมล้้า การเข้าถึงบริการภาครัฐ สาธารณสุข สาธารณูปโภค) ยุทธศาสตร์
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยะ) และ
ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (การบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์)
๒) ให้อนุกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ประเทศไทย ๔.๐ ส่งให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
๑) การก้าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาว ต้องค้านึงถึงยุทธศาสตร์การจัดการมหานคร
(กรุงเทพมหานคร) ด้วย โดยกรุงเทพมหานครมีปัญหาที่ซับซ้อนและทวีความรุนแรง
มากขึ้น ต้องใช้เวลาในการแก้ไข และมีความท้าทายในอนาคต เช่น ปัญหาการจราจร
น้้าท่วม ที่อยู่อาศัย เป็นต้น
๒) ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๘ กลุ่มจังหวัด จะให้ความส้าคัญกับด้านเศรษฐกิจและเน้น
การท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งเป็นการด้าเนินการในระยะสั้นและควบคุมได้ยาก ดังนั้น
ควรก้าหนดยุทธศาสตร์ในระยะยาว (Long Term) มากขึ้น
๓) การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของพื้นที่ มีการเติบโตดี แต่การกระจายรายได้
กลับลดต่้าลง รวมทั้งเกิดสภาพสังคมเสื่อมโทรม มีปัญหาอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น
๔) การแก้ไขปัญหาบางเรื่องอาจต้องแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ที่จะได้รับจาก
อีกเรื่องหนึ่ง (Trade Off) เช่น การแก้ไขปัญหาป่าต้นน้้าขาดแคลน อาจต้องแลกเปลี่ยน
กับการรักษาและขยายพื้นที่ป่าให้มากขึ้น ซึ่งอาจมีผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP
ลดลง เป็นต้น
๕) การก้าหนดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดควรพิจารณาให้ครอบคลุมทุกมิติ เช่น
สังคม ความมั่นคง เป็นต้น เพื่อน้าไปสู่การก้าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑) การจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในปี
๒๕๗๙ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง (เอกราช ปลอดภัย) เศรษฐกิจเจริญเติบโต
มีรายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น โดยขับเคลื่อนงานส้าคัญ เช่น ประเทศไทย ๔.๐
นวัตกรรม New S-Curve เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
๑
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ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
สามเหลี่ยมมั่นคง E-Commerce เป็นต้น ทั้งนี้ ควรมีการก้าหนดเป้าหมายแบ่งเป็น
ระยะ ๆ ละ ๕ ปี (๕ ปี ๑๐ ปี ๑๕ ปี และ ๒๐ ปี)
๒) ปัจจุบันภัยคุกคามด้านความมั่นคงไม่ได้มีลักษณะเป็นแบบแผนเช่นในอดีต
เช่น การก่อการร้าย ยาเสพติด เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มจังหวัดต้องมีแผนความมั่นคงเพื่อ
รองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย
๓) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดต้องเชื่อมโยงกับแผนในระดับชาติ ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ - ๑๕ รวมทั้งต้องเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอื่น ๆ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน Function
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้วย
๔) การจัดท้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดต้องก้าหนดแนวทางให้เห็นเป็นรูปธรรม/
แนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้ โดยเชื่อมโยงกับมิติด้านความมั่นคง เช่น ความมั่นคงตาม
แนวชายแดน ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มที่มีความคิดเห็นสุดโต่ง พลังงาน
การจัดการน้้า เป็นต้น
๕) ปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ต้องพยายามแก้ไขให้ได้ในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
หากปัญหาใดที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนกลางจึงจะเข้าไปสนับสนุน
ช่วยเหลือ
๖) กลุ่มจังหวัดต้องจัดล้าดับความส้าคัญเร่งด่วนโครงการภายใต้งบประมาณที่
จ้ากัด
๗) กลุ่มจังหวัดต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น
การศึกษา การผลิตแรงงานให้มีทักษะรองรับตลาดอุตสาหกรรม New S – Curve และ
ประเทศไทย ๔.๐ เป็นต้น
๘) กลุ่มจังหวัดต้องพัฒนาคนให้มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรม จริยธรรม รองรับความ
ไม่มั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่อาจเกิดขึ้น
๙) ความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงประชาธิปไตย
ที่แท้จริง
๑๐) กลุ่มจังหวัดต้องน้าเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ไปใช้ในการก้าหนด
เป้าหมายของจังหวัด เช่น การน้าเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ไปสู่การก้าหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การน้าเป้าหมาย
การเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ ไปสู่การก้าหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด เป็นต้น
๑๑) การสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ระบบคมนาคมและ Logistic เช่น
ถนน รถไฟความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ ต้องประสานกับกระทรวงคมนาคมเพื่อ
วางแผนและจัดล้าดับความส้าคัญในการด้าเนินงาน
๑๒) กลุ่มจังหวัดควรก้าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงการ Hi-Speed
Internet ที่มีเป้าหมายติดตั้งทุกหมู่บ้าน
๑๓) กลุ่มจังหวัดควรน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาใช้ในการก้าหนด
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด เช่น การมีน้าประปาทุกหมู่บ้าน เป็นต้น
๒

ผู้ให้ข้อคิดเห็น

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
๑๔) กลุ่มจังหวัดต้องให้ความส้าคัญกับยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ การอ้านวย
ความสะดวกประชาชน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑๕) ประเทศไทยมีประชากรหลากหลาย ตั้งแต่ ๑.๐ - ๔.๐ ดังนั้น กลุ่มจังหวัด
ต้องก้าหนดแนวทางเพื่อน้าพาประชาชนทุกกลุ่มก้าวไปด้วยกัน
๔. นายปรเมธี วิมลศิริ
๑) ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมก้าหนด
เลขาธิการคณะกรรมการ
แนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีตัวชี้วัดครอบคลุมในทุกมิติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไม่ได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน แต่จะเน้น
แห่งชาติ
ประเด็นส้าคัญ เช่น การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
๓) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะเน้นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่
ส่วนยุทธศาสตร์ชาติจะครอบคลุมยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งประเทศ รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงต่าง ๆ (Function) จะมีการบูรณาการในระดับพื้นที่ เช่น
การคมนาคม ระบบ Logistic สาธารณสุข ผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
การพัฒนาพื้นที่สู่อนาคต
๔) โอกาสทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ เช่น การขยายตัวของเมือง
การขยายตัวของระบบ Logistic ทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นต้น
๕) ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะพยายาม
ก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติโดยให้ความส้าคัญกับมิติด้านความมั่นคงมากขึ้น
๖) การก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติในเชิงพื้นที่ จะมีการประสานเชื่อมโยงกับ
กรุงเทพมหานครด้วย
๕. นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
สภาความมั่นคงแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ยกร่างนโยบายและ
รองเลขาธิการสภาความมั่นคง แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย ๑๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ โดย
แห่งชาติ
จะเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๖. นางเมธินี เทพมณี
๑) ส้านักงาน ก.พ. จะขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการให้สอดคล้องกับ
เลขาธิการ ก.พ.
ยุทธศาสตร์ชาติ
๒) ส้านักงาน ก.พ. ได้ร่วมกับส้านักงาน ก.พ.ร. ด้าเนินการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและ
กระบวนการท้างานให้ใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น

๓

